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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo geral analisar a percepção que os estudantes do 7º  e 8º anos de 
uma escola pública X tem da sua pertinência étnico-racial, bem como a relação estabelecida 
com   o (s)  outro (s), a partir da diversidade vivenciada no espaço escolar.  Do ponto de vista 
teórico-metodológico é um estudo predominantemente qualitativo de cunho exploratório. 
Inicialmente, discute-se a compreensão de ser negro. Num segundo momento há uma reflexão 
sobre o padrão de beleza construído a partir do que é socialmente estabelecido. 
Posteriormente, discute-se o olhar do outro tomando como parâmetro os episódios de racismo 
e discriminação racial vivenciados por esses estudantes. Finalizando, percebe-se que o 
adolescente negro sofre marcadamente a influência das idéias racistas que são veiculadas no 
imaginário social, o que influencia no seu processo de construção de identidade étnico-racial.  
 
Palavras-chave:  Educação. Identidade Étnico-Racial. Negro.  

 

ABSTRACT 

This article has as main objective analyze the perception that students of the 7th and 8th 
grades of a public school X has your relevance ethno-racial and the relationship established 
with the other (s) (s), from the diversity experienced in school.From the standpoint of 
theoretical and methodological study is predominantly qualitative exploratory. Initially, 
discusses the understanding of being black. In a second stage is a reflection on the standard of 
beauty constructed from what is socially established. Later discuss the other's gaze, taking as 
parameters the episodes of racism and racial discrimination experienced by these students. 
Finally, notice that the black teenager suffers markedly influenced by racist ideas that are 
conveyed in the social imaginary, which influences the process of construction of ethno-
racial. 
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1 INTRODUÇÃO  

O diferente é o outro, e o reconhecimento da diferença é a consciência da alteridade: 
a descoberta do sentimento que se arma dos símbolos da cultura para dizer que nem 
tudo é o que eu sou e nem todos são, como eu sou. Homem e mulher, branco e negro 
[...] o outro é um diferente e por isso atrai e atemoriza. (BRANDÃO, 1986, p. 7)        
                                                                                                                    

 



Este artigo tem como objetivo geral analisar a percepção que os estudantes do 7º  e 8º anos de 

uma escola pública X tem da sua pertinência étnico-racial, bem como a relação estabelecida 

com   o (s)  outro (s) – colega, professor, demais funcionários, a partir da diversidade 

vivenciada no espaço escolar.   

Os estudos  que tratam especificamente sobre a questão racial mostram que, entre as carências 

encontradas nas pesquisas efetuadas no campo educacional, uma das  mais prementes   é a que 

articula as categorias raça e educação.  Isso ocorre  apesar do número significativo de 

pesquisas que vem sendo desenvolvidas tanto no âmbito institucional, como nas diversas 

entidades do movimento negro organizado. Logo este artigo assume uma importância singular 

ao retratar essa questão, principalmente por tomar como parâmetro o olhar dos estudantes 

para retratar essa realidade.  

 

Do ponto de vista teórico-metodológico é um estudo predominantemente qualitativo de cunho 

exploratório. De acordo com Selltiz (apud GIL, 2002, p. 41) na maioria das vezes essas 

pesquisas envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão do mesmo. Ressalta-se que os dados registrados nesse capítulo foram coletados 

inicialmente a partir de um questionário aplicado a todos os estudantes presentes na escola em 

três dias distintos num total de 58 estudantes, com idade entre 11 e 16 anos.  Posteriormente 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas  com dez  alunos  a partir  das  categorias  

estabelecidas  e   pelo    interesse  em participar da pesquisa. 

 

Destaca-se que os dados aqui discutidos foram resultados encontrados para elaboração de  

uma Tese de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal da Bahia e que tinha como  objetivo investigar as concepções elaboradas pelos 

estudantes do ensino fundamental das séries subseqüentes da Escola X diante da  diversidade 

étnico-racial que permeia o contexto escolar e até que ponto essas concepções influenciaram 

nas relações estabelecidas na escola e demais espaços que esses estudantes transitam.  

 

Nesse sentido,  vão aparecer as falas dos sujeitos da pesquisa. Para tanto, foram “exploradas” 

as falas dos sujeitos da pesquisa na discussão sobre o que é ser negro, nas construções 

elaboradas sobre cor,  padrões de beleza, nas histórias de racismo, preconceito e 

discriminação relatadas e/ou vivenciadas  nos mais diversos espaços sociais, bem como na 

necessidade que esses estudantes têm de referências positivas, para, a partir desses “modelos” 



construírem a sua própria trajetória. Sendo assim, as falas dos sujeitos adquiriram uma 

importância extremamente significativa na pesquisa, uma vez que os saberes construídos por 

eles não se encontram em livros, revistas, mas são fruto da sua história de vida, da sua 

condição de classe, do seu pertencimento racial, da sua condição de gênero e que ganham vida 

ao serem analisadas à luz da teoria produzida socialmente. Enfim, buscou-se pela polifonia 

dos sujeitos compreender na ambiência da  Escola, como a diversidade étnico-racial é 

concebida e vivenciada, os descompassos existentes  entre o vivido/construído pelos 

estudantes e o discurso/ação implementados pela escola. 

 

2  SER NEGRO:  ENTRE A RAÇA E A COR 

 

“A arma mais poderosa do opressor é a mente do oprimido.” 
                                                                             (STEVE BIKO) 

 

Quando questionados sobre o que é ser negro, a maioria dos adolescentes investigados mostra 

uma visão positiva no que diz respeito à  aceitação dessa negritude.  “Ser negro é tudo de 

bom!”, frase dita por A. S. (2006), bem como por  G. S. (2006). Isso  ilustra muitíssimo bem o 

apreço pelas suas raízes, além do  contentamento com o seu pertencimento racial. D. C. 

(2006) coloca: “ Ser negro é um orgulho!” Essa idéia é também compartilhada por J. O. 

(2006) que acrescenta  “mas há muita discriminação no mundo, principalmente no Brasil”.  

 

A aceitação e, consequentemente, orgulho do seu pertencimento racial é um aspecto positivo 

no discurso das garotas. O grande problema é quando isso fica apenas no campo do discurso 

e/ou mesmo quando o discurso apresenta contradições gritantes; que de um lado mostram 

aceitação com a condição racial e por outro, “destroem” os atributos que lembram essa 

negritude, tais como o cabelo, nariz, os lábios. Um elemento significativo e que reforça 

atitude positiva  nessas questões é o conhecimento da história dos ancestrais, essencial para 

que o indivíduo encontre o seu lugar no mundo. 

 

Foram encontrados também discursos que corroboram a idéia da ancestralidade, como o de F. 

S. (2006) ao afirmar: “Ser negro é uma herança do meu passado”.  Já G. S. Jr. (2006) diz: 

“Negro é uma cor que veio da África pelos negros, que vieram forçados a trabalhar. Ser negro 

é ser africano! É uma cor bonita, mas, infelizmente ainda sofre o  preconceito que não deveria 

existir.” Apesar da referência a África, berço da nossa ancestralidade, o estudante coloca 



negro como uma cor, deixando de lado o discurso político de afirmação do ser negro, como 

uma opção política. Um outro elemento significativo que cabe ser destacado na referida frase 

é a denúncia do preconceito, e nesse caso, especificamente de cor/raça,  existente no Brasil. O 

mais impressionante em relação ao preconceito no Brasil é que de forma geral todo mundo 

conhece alguém que já sofreu preconceito, mas, ninguém (ou melhor, quase ninguém) sofre 

com a discriminação racial que é o preconceito materializado. 

 

Aparece também o discurso que apesar de demonstrar contentamento com a condição racial 

faz o contraponto com os problemas vivenciados por conta desse pertencimento: “É muito 

bom, mas sofremos com o preconceito e com o racismo” (C. S., 2006). Isso ocorre apesar das 

garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, em seu preâmbulo:  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
 

O discurso da igualdade, nesse caso  entre as raças, ganha espaço entre um número 

significativo de estudantes que dizem:  “Ser negro é ser igual a todo mundo”, frase dita por D. 

S., L. M., M. D., R. S.  e  M. S. (2006).  

 

Enquanto   E. S. (2006) afirma:  “eu acho quer ser negro é ser a mesma coisa que ser branco, 

não discriminando, mas, a cor preta é uma cor muito bonita  e chamativa! Eu dou ponto a 

preto”.  F. B. (2006) diz “Pra mim não tem diferença entre as cores.” Esse discurso  é 

corroborado pela Constituição Federal (1988, tít. 2,  cap. 1, art. 5) que diz: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade [...]” 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) também reafirma essa suposta 

igualdade, dizendo no seu preâmbulo que todos os seres humanos nascem iguais em 

dignidade e direitos. A partir disso, questiona-se: Até que ponto essa igualdade do ponto de 

vista legal aparece na prática efetiva? Qual o tratamento dispensado pelo Estado brasileiro a 

esses adolescentes negros? E a escola, o que tem feito? A fala desses  estudantes denuncia o 



que acontece no cotidiano das relações que são estabelecidas socialmente, quer na escola 

enquanto lócus do saber formal,  quer em outras instituições/grupos sociais dos quais esse 

aluno faz  parte. Segundo Occhiuse, Patarra e  Cohen: 

 

Não basta afirmar que todas as pessoas são iguais por natureza. Para que essa 
afirmação tenha resultados práticos, é preciso que a sociedade seja organizada de 
tal modo que ninguém seja tratado como superior ou inferior desde o instante do 
nascimento. É preciso assegurar a todos, de maneira igual, a oportunidade de viver 
com sua família, de ir à escola, de ter boa alimentação, de receber cuidados de 
saúde, de escolher um trabalho digno, de ter acesso aos bens e serviços, de 
participar da vida pública e de gozar do respeito dos semelhantes. 
 

 
É evidente que  a igualdade do ponto de vista legal, ou seja, em relação aos direitos 

fundamentais da pessoa humana está presente, ainda que seja a nível do discurso. Basta ler 

com atenção documentos como a  Constituição Federal de 1988, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, entre outros que isso vai estar explícito. O que está em cheque é a 

igualdade no que diz respeito  às garantias individuais,  a igualdade do ponto de vista prático: 

ocupar os mesmos cargos com salários semelhantes, ter as mesmas chances no processo 

vestibular, estudar nas mesmas escolas,  ter um bom plano de saúde, entre outros. 

 

Na prática efetiva, a realidade é bastante sombria: é a origem que faz com que cada ser 

humano seja diferente. Essa diferença é expressa do ponto de vista de classe social, 

pertencimento racial, sexo, religião, entre outros. E essas diferenças determinam os lugares 

que serão ocupados socialmente por cada pessoa, o que de certa forma contraria um dos 

princípios básicos das sociedades capitalistas, a idéia de que todas as pessoas têm chances 

iguais.  

 

A idéia de diferença deve fazer parte da agenda de  discussões  de toda a sociedade. Não é 

uma discussão que interessa apenas às minorias, quer elas sejam minorias do povo de vista  

quantitativo  ou  do ponto de vista político. O respeito à diferença é uma condição essencial 

de garantia da convivência entre os povos, e, uma possibilidade incomensurável de 

crescimento coletivo, pelas possibilidades concretas de aprendizado que a relação com o 

“outro” proporciona.  Nesse sentido, “Deve-se ensinar às crianças que os seres humanos são 

muito diferentes entre si e explicar-lhes em que se diferenciam, para então mostrar que essas 

diferenças podem ser uma fonte de enriquecimento para todos”, frase atribuída a Umberto 

Eco. 



 

O grande problema é quando essa diferença é concebida como inferioridade. De acordo com 

Boaventura Santos (1995): 

 [...] Uma vez que todas as culturas tendem a distribuir pessoas e grupos de acordo 
com dois princípios concorrentes de igualdade e diferença, as pessoas e grupos sociais 
tem o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza e o direito a ser diferentes,  
quando a igualdade os descaracteriza. As pessoas querem ser iguais, mas querem 
respeitadas suas diferenças. Ou seja, querem participar, mas querem também que suas 
diferenças sejam reconhecidas e respeitadas. 

Alguns  estudantes associam o ser negro a apenas cor de pele, esvaziando esse conceito do 

seu conteúdo político. Acredita-se que isso ocorre por várias razões, entre elas, 

desconhecimento da sua história, ausência de discussões sobre as questões raciais na 

família/escola, a utilização da expressão “raça/cor” em  questionários, como os aplicados no 

censo pelo IBGE, que faz com que esses conceitos sejam concebidos como sinônimos. À 

guisa de exemplo, C. S. (2006) diz: “Ser negro é ser moreno, assim marrom [...]”.  

 

Aparecem também discursos onde o ser negro está associado obrigatoriamente a trabalho,  

força, resistência. Supõe-se que isso ocorra em função do imaginário construído sobre o 

trabalho desempenhado pelos negros escravizados  no processo de formação da população  

brasileira, ou mesmo, pela história de luta e resistência vivenciada  no cotidiano pelos negros 

e seus descendentes. Eis algumas pérolas ditas pelos sujeitos da pesquisa, especificamente no 

que diz respeito às questões ligadas às dificuldades encontradas no cotidiano e que exigem 

superação o tempo inteiro: para F. R. e G. C. (2006) “Ser negro é ser batalhador”. “É preciso  

ter raça!”, afirma J. S. (2006), numa alusão à necessidade de conseguir dar conta de todas as 

intensas demandas do cotidiano. 

 

Apesar da associação do negro com o trabalho, esta é uma relação conflituosa e marcada pelas 

desigualdades de oportunidades. As estatísticas mostram como a realidade brasileira se 

estrutura, além das alarmantes taxas de desemprego, a ocupação diferenciada e os 

rendimentos desiguais. 

 

J. L. (2006)  afirma  que “Ser negro para mim é ser uma pessoa normal como todas, correndo 

atrás do seu direito e cumprindo os seus deveres”. Inicialmente ela destaca a questão da  

normalidade do negro, como uma forma de ir de encontro a um discurso  que tenta muitas 

vezes desumanizar a pessoa negra; num segundo momento, ela mostra a necessidade de 



“perseguir” os seus direitos, tendo em vista também os deveres atribuídos socialmente a cada 

pessoa. O que é ser negro? “Ser negro é ter força de vontade [...] é erguer a cabeça sempre.”      

(R.V., 2006). 

 

2.1  Pretinho (a), eu? Reflexões sobre a cor da pele 

 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre / Quem traz no 
corpo uma marca Maria, Maria mistura dor e alegria / Mas, é preciso ter manha, é 
preciso ter graça / É preciso ter sonho sempre quem traz na pele essa marca / Possui 
a estranha mania de ter fé na vida.  (MILTON NASCIMENTO) 
 

A cor da pele deve ser levada em consideração, tomando como parâmetro aspectos histórico-

sociais, físicos e até mesmo psíquicos, bem como a significação que cada um desses aspectos 

tem nas relações que são estabelecidas entre as pessoas, quer pertençam  a grupos dominantes 

ou dominados. 

 

Normalmente  a terminologia cor aparece relacionada ao conceito de raça, adquirindo então 

uma significação no discurso sociológico. Guimarães (2003, p. 1) diz: 

 

O penúltimo conceito que me falta é o mais difícil de todos - a cor. Os povos 
europeus se definem e foram definidos como brancos, no contato com os outros, 
considerados negros, amarelos, vermelhos [...] Eu poderia discorrer sobre raça; 
como surgiu a idéia de raça, os primeiros livros em que a palavra raça apareceu, 
qual o significado que tinha,  etc.; existe uma enorme literatura sobre isso, mas 
sobre "cor" não existe. Na mais longínqua antiguidade, essa metáfora das cores já 
se aplicava à classificação dos seres humanos. 

 

A cor aqui  é concebida como uma tonalidade de pele, considerada objetivamente,  e, que 

regula as relações sociais no Brasil. Isso ocorre porque  a cor da pele muitas vezes funciona 

como uma espécie de “passaporte”, ou seja, uma  garantia de trânsito dos indivíduos nos 

espaços sociais. É a cor que influencia na aceitação do indivíduo, que determina o  “seu 

lugar” e as suas ações nas mais diversas instâncias sociais.  

 

Para ilustrar a idéia discutida acima, basta observar o que ocorre no cotidiano de Salvador. 

Entrar nas escolas e faculdades privadas, num shopping, nas clínicas, nas academias de 

ginástica  funciona como um laboratório interessante sobre as relações raciais no Brasil: 

funcionários mais graduados brancos (socialmente), “morenos” e no máximo “mulatos”, mas, 

a maioria das pessoas que estão nas posições consideradas subservientes (porteiros, auxiliares 



de serviços gerais, babás, entre outros) são explicitamente negras.  Logo,  quando mais 

distantes do fenótipo negro,  normalmente mais benesses o indivíduo tem. 

 

Kabengele Munanga (1996, p. 185), baseado em Nogueira (1983), afirma que:  

 

No Brasil, a classificação racial dá ao mestiço uma posição e um lugar que nada 
tem a ver com as classificações norte-americana e sul-africana. Em primeiro lugar, 
trata-se de uma classificação racial cromática, ou seja, baseada na cor da pele, e 
não na origem ou no sangue, como nos Estados Unidos e na África do Sul. (grifo 
nosso). Dependendo do grau de miscigenação, o mestiço brasileiro pode atravessar 
a linha  de cor  e ser reclassificado na categoria “branca”. Jamais  poderá ser 
reclassificado como negro, salvo raras exceções, devidamente notadamente  à 
escolha individual por posicionamento ideológico. (grifo meu). 

 

É unânime a aceitação da cor (ao nível do discurso), associada à afirmação política de 

pertencimento racial pelos estudantes da Escola X , quer eles sejam negros ou não. Eles dão 

as mais variadas razões para isso: o fato de que ser negro é um atributo herdado dos seus 

familiares, questões religiosas, por uma questão de auto-estima, entre outras. Aliado a isso, 

tem-se o peso do  “discurso  politicamente   correto”  de  aceitação das diferenças étnico-

raciais, tão presentes na sociedade brasileira. Mário Pam e Sandro Teles  mostram isso a partir 

de uma das  músicas que embalou o desfile do Ilê Aiyê (tradicional bloco afro de 

Salvador/Bahia), Alienação: Se você esta  a fim de ofender / É só chamá-lo de moreno pode 

crer / É desrespeito a raça, é alienação /Aqui no Ilê Aiyê, a preferência é ser chamado de 

negão / Se você está a fim  de ofender / É só chamá-la de morena pode crer / Você pode até 

achar que impressiona / Aqui no Ilê Aiyê a preferência é ser chamada de negona. 

 

R. V. (2006) diz: “Sou negra, tenho orgulho da minha cor. Sou linda e tenho sangue nagô.” 

Ela traz um discurso de aceitação da cor que reporta aos seus ancestrais. Enquanto uma outra 

estudante, J. S. (2006), auto-declarada branca, afirma: Gosto da minha cor, porque combina 

comigo. A reflexão que fica é: se Juliana fosse preta, parda, a cor “combinaria” com ela? O 

que leva uma cor a “combinar” com as pessoas? Até que ponto essa “combinação” não 

reforça a idéia de que os  brancos são bonitos porque  tem traços finos e cabelos lisos e os 

negros são feios porque tem  traços grossos (boca, nariz) e tem cabelos crespos? 

 

Aparecem também  idéias que reforçam a auto-estima e/ou a necessidade da mesma no 

processo construção de identidade e consequentemente na aceitação da sua negritude: “Porque 

todos nós negros temos orgulho  de nossa cor acima de tudo”. (G. S., 2006). Já L. S. (2006) 



diz “Por que não acharia minha cor bonita? Porque se eu não gostar de mim mesma, quem vai 

gostar?” Questões que ela certamente já se fez, talvez num momento de confronto com a 

diferença, ou mesmo com a diferença já instalada nos diversos grupos sociais nos  quais ela 

transita. 

 

Um número significativo  de estudantes associa o gosto pela cor a uma questão religiosa. De 

acordo com F.  B. (2006) “Porque Deus me deu a minha cor. Eu amo a minha cor.”  e Y. B. 

(2006) acrescenta a esta questão “os meus pais são negros”, numa alusão de que além de 

Deus, a cor vem também pela herança genética, não sendo facultado gostar ou não da mesma. 

Talvez seja um simples caso de aceitação dessa realidade por conta da providência divina. 

 

Uma das estudantes, a É. S. (2006), diz: “Claro que devo gostar de minha cor, pois seu eu 

pudesse eu queria ser negra, uma negra rasta. Eu tenho  vontade de ser negra rasta.” A partir 

dessa fala emerge o seguinte questionamento: ela “deve gostar da cor”? “Deve”, por que? O 

“deve” é obrigação para ter um discurso politicamente correto? Para afirmar a necessidade de 

auto-estima? O negra rasta aparece em alusão ao Rastafári, movimento religioso  surgido na 

Jamaica nos anos 30 e que prega o retorno dos negros a África,   terra natal de seus 

antepassados. Acredita-se que a referência ao rasta, representante do Rastafári, seja uma 

forma de mostrar orgulho de suas raízes e demarcar o seu território. 

 

Alguns estudantes associam a cor da pele ao poder de atração, subliminarmente sexual,  que o 

negro(a)  e seus descendentes têm no imaginário social brasileiro. Uma delas, auto-declarada 

morena  e que tem 14 anos, diz “Porque chama muito a atenção” (D.C., 2006). Largamente 

destacada por Gilberto  Freyre em Casa-Grande e Senzala (1980), a “lascívia” da negra  até 

hoje é explorada. onde a “virtude da senhora branca  apóia-se  em grande parte na prostituição 

da escrava negra” Já os garotos, 16 e 13 anos respectivamente,  colocam explicitamente o 

“poder” de atração que tem sobre as mulheres: “Eu sou cor de chocolate e as mulheres não 

podem me ver” (J.J , 2006); já,  J.C.N. diz sobre a  cor parda “ela é bonita e atrai as 

mulheres”.  

 

A contradição também aparece nas referências que os informantes fazem sobre a cor da sua 

pele. Um desses casos é o de  G.  S. Jr , que inicialmente quando questionado sobre a sua cor/ 

raça se afirma pardo;  tem-se que levar em consideração que nessa questão além das  

categorias destacadas pelo IBGE, foi inserida a  alternativa outras, logo, G. poderia se 



posicionar de maneira diferente. Mais tarde, quando questionado sobre o “gosto” pela cor, ele 

afirma:  “Minha cor é morena. Eu gosto! Nunca sofri preconceito, também é uma cor bonita” 

Ele passa de pardo a moreno, confirmando a dificuldade que o mestiço brasileiro tem de se 

posicionar  diante da sua pertinência racial. 

 

3 O NEGRO NO ESPELHO: DISCURSO SOBRE OS PADRÕES DE BELEZA 

 

Inicialmente, a maioria dos estudantes se diz bonitos, com exceção de quatro. A explicação 

deles para beleza é marcada excessivamente pelos atributos físicos: constituição física, cor 

dos olhos, tipo de cabelo, entre outros. O peso dado a esses atributos é tão grande que alguns 

disseram que se pudessem mudariam tudo no corpo. A inferência que se faz aqui é que a 

sociedade capitalista ocidental investe num padrão de beleza que é perseguido por esses 

estudantes como uma possibilidade de serem aceitos ou não  nos grupos sociais pelos quais 

transitam. Nas sociedades capitalistas ocidentais, o  ideal do corpo e aparência perfeitos é 

perseguido por muitos: o belo é o jovem, branco,  que tem biótipo magro, cabelos lisos e 

olhos claros. Villaça, Góes e Kososvski (1999, p. 9) afirmam que as transformações do corpo 

ocorrem em culturas distintas nos quatro cantos do planeta: 

 

Transformar ou alterar o corpo é um hábito comum a várias culturas, nos mais 
diversos locais do planeta. Na maior parte das vezes, esta prática tem relação com o 
padrão estético vigente em determinado grupo social. São casos exemplares a redução 
dos pés das mulheres chinesas até o princípio do século XX, o aumento dos lábios e a 
perfuração do nariz e das orelhas entre as tribos indígenas brasileiras; o alongamento 
do pescoço com anéis de metal, entre as tribos asiáticas; a criação de quelóides 
faciais, entre as tribos africanas, e tantas outras formas de interferência (alteração) 
corporal. 

 

Por conta do exposto acima, se pudessem os  estudantes  mudariam algumas coisas  no ser  

corpo. A.S., auto-declarada parda, e uma boa parte dos estudantes  mudaria  “ O nariz, faria 

plástica [...]”   

 

Certamente Aline e seus colegas não são os únicos descontentes com o nariz negróide, 

comum nos mestiços. Eliane Ribeiro Morteira de Moraes escreveu uma dissertação de 

Mestrado na Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) intitulada “Aspectos afetivo-

emocionais na cirurgia estética do nariz negróide pelo método de Rorschach”. O estudo foi 

desenvolvido com “15 pacientes do Ambulatório de Rinologia do Hospital São Paulo que se 

submeteram à cirurgia para correção do nariz negróide, também chamado de mestiço. Os 



pacientes, casualmente todos do sexo feminino, apresentavam queixas relacionadas à largura 

da base nasal ou ao tamanho das narinas”. De acordo com a pesquisadora essa cirurgia não é 

feita para corrigir disfunções funcionais ou anatômicas; é puramente estética, pois  “não existe 

uma identificação com a forma do nariz”. Os resultados mostraram que as mulheres 

aumentaram, após a intervenção, a auto-estima e o interesse  pela vida. 

 

O  nariz negróide assume uma importância social tão grande que virou motivo para as piadas 

racistas que proliferam na sociedade brasileira: “Por que o negro tem nariz grande? Porque 

oxigênio é de graça.” É evidente que essas piadas, velhas conhecidas de minorias como 

homossexuais, nordestinos, mulheres e negros (minoria política) causam indignação e afetam 

a auto-estima dessas pessoas. Nesse sentido, um trabalho político de afirmação de identidade 

e consequentemente da concepção de diferença como outras possibilidades da existência 

minimizariam os problemas vivenciados por essas populações. 

 

A ponderação que se faz é até que ponto, em nome de um ideal de beleza, deve-se mutilar o 

corpo?  O nariz “chato”, de “bolota”, de “batata” é comum nos mestiços e indivíduos da raça 

negra, é um dos traços físicos mais fortes dessa negritude. Será que o caminho mais fácil é  

realizar a cirurgia plástica para aumentar as possibilidades de auto-estima e conseqüentemente 

possibilidades de melhoria nas relações sociais? Ou trabalhar arduamente nas discussões 

sobre  a questão racial na família, escola e demais espaços sociais? A idéia é desconstruir o 

ideal de beleza pautado no eurocentrismo,   construindo conhecimento que conceba a 

diferença como  uma outra possibilidade, não como inferioridade, para a partir daí, propor 

políticas públicas de combate ao racismo e a discriminação racial. 

 

Em relação ao cabelo, Hildegardes Viana (1979) nos fala de que o cabelo crespo é o que mais 

incomoda a alguns brancos no aspecto físico dos negros. Além de incomodar os brancos, o 

cabelo crespo incomoda os alunos negros da nossa pesquisa, uma vez que e um dos aspectos 

que mais evidencia a sua negritude. 

 

Enquanto isso, J.S., auto-declarado moreno, disse: “Eu mudaria o cabelo que é crespo”. O 

cabelo crespo, ou de carapinha, é uma das características que mais incomodam  esses 

estudantes, quer sejam do sexo feminino ou masculino. Eles gostariam que o cabelo fosse 

maleável, fácil de pentear, mas parecido com os dos atores/atrizes que povoam o seu 

imaginário: “Eu queria que o meu cabelo fosse liso.”, afirma J.J. (auto-declarado chocolate) 



 

Os estudantes, de forma geral, estão descontentes com os mesmos atributos já constatados por 

Franco (2001):  

Os alunos afirmam gostar de ser negros e num segundo momento se contradizem ao 
imprimir nos discursos a não aceitação dos traços de sua raça – lábios, o nariz, o 
cabelo. Os lábios preferencialmente devem ser finos, mas, eles não aparecem nos  
 
discursos com a rejeição demonstrada ao nariz e/ou ao cabelo. O nariz a que os 
alunos se referem é o vulgarmente conhecido como nariz de batatinha, chamado por 
outros de “nariz que o boi amassou” – comum nos indivíduos da raça negra. Os 
alunos gostariam de ter um nariz um pouco menor, menos achatado, menos 
gordinho, afilado, entre outras denominações, evidenciando que o nariz é uma das 
partes do corpo que mais causam preocupação, talvez pelo fato dele ser evidências 
que reporta a sua descendência. O cabelo pode ser trabalhado de forma a ficar mais 
“apresentável”: cortar baixinho, usar molhado, dar um alisante, fazer permanente 
afro, para não confundir [...]. 

 

A G.C (morena) e a J.S. (branca auto-declarada), respectivamente,  compartilham a idéia  de 

“melhorar” o cabelo e o nariz: “Acho feio o meu cabelo [...] e se eu pudesse mudaria o meu 

nariz que é grande e inchado”. Gomes (2002) afirma que:   

 

Mesmo que reconheçamos que a manipulação do cabelo seja uma técnica corporal 
e um comportamento social presente nas mais diversas culturas, para o negro, e 
mais especificamente para o negro brasileiro, esse processo não se dá sem conflitos. 
Estes embates podem expressar sentimentos de rejeição, aceitação, ressignificação 
e, até mesmo, de negação ao pertencimento étnico/racial. As múltiplas 
representações construídas sobre o cabelo do negro no contexto de uma sociedade 
racista influenciam o comportamento individual. Existem, em nossa sociedade, 
espaços sociais nos quais o negro transita desde criança, em que tais representações 
reforçam estereótipos e intensificam as experiências do negro com o seu cabelo e o 
seu corpo. Um deles é a escola. 

 

A entrevista com Y. B., auto-declarado negro, ilustra  a  contradição que aparece nos 

discursos desses estudantes no que diz respeito a sua beleza e consequentemente auto-

aceitação. Inicialmente ele se diz bonito e que se agrada da sua imagem, afinal, afirma que 

gosta de tudo em si mesmo.  Entretanto, no prosseguimento da entrevista ele acrescenta 

elementos que servem para reflexão, ao dizer que mudaria exatamente os atributos físicos que 

depois da cor, mais reportam à sua negritude. 

 

- Você se acha bonito?   - Sim 

- O que você acha feio?  - O rosto 

- O que você mudaria no seu corpo?  - Tudo: o nariz, a boca, o cabelo. 

- Por que?   - Porque eles são feios,  eu me acho feio [...] 

- Diga uma palavra que mostra o que você é?  - Feio.  



 

O que fica evidente no discurso de Yuri é a auto-estima comprometida. Isso pode ser 

atribuído a várias questões: auto-rejeição,  relação tênue de afetividade na família, 

inseguranças, frustrações, faltas de modelos positivos de negritude, entre outros. A auto-

estima é concebida aqui como a opinião e conseqüentemente sentimentos que cada pessoa 

desenvolve por si mesma. Nesse sentido, a infância é um momento importante, pois, as 

crianças estabelecem relações com as outras pessoas e começam a formar a sua auto-estima a 

partir do tratamento recebido nessas relações.  O livro de Cavalleiro (2003) ilustra muitíssimo 

bem, o tratamento dispensado às crianças negras no Brasil e como isso compromete a sua 

auto-aceitação. 

 

4 RACISMO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL: O OLHAR DO 

OUTRO 

“As pessoas sabem, sim, quem é negro e quem é branco. Só se esquecem quando é 
hora de usufruir dos mesmos direitos”. (MARIA APARECIDA DA SILVA 
BENTO). 

Dos cinqüenta e oito estudantes apenas sete relatam episódios de alguma forma  relacionados 

a racismo, preconceito e discriminação racial. No relato de estudantes, normalmente esses 

acontecimentos se passam com os outros; afinal, todo mundo conhece alguém que já foi 

discriminado, mas ninguém nunca foi.  

 

Preconceito Racial é entendido aqui  como julgamentos negativos previamente estabelecidos 

por conta do pertencimento racial. De forma geral, o preconceituoso em uma opinião 

inflexível, sem ponderação e que deve ser mantido a qualquer custo. É bom ressaltar que 

ninguém nasce preconceituoso, o preconceito é aprendido socialmente nos diversos grupos 

que o indivíduo faz parte. Já a Discriminação Racial é o tratamento diferenciado por conta do 

pertencimento racial, o que implica numa ação concreta contra uma pessoa ou grupo por conta 

da sua condição de raça. De acordo com Bento (1998): 

 

Na maioria das vezes a discriminação apresenta semelhanças com o preconceito. 
Ou seja, ambos partem de idéias, sentimentos e atitudes negativas de um grupo 
contra o outro. No entanto, há uma significativa diferença entre eles: a 
discriminação racial implica sempre na ação de uma pessoa ou de um grupo de 
pessoas contra outra pessoa ou grupo de pessoas. 
 

 



Racismo é o comportamento  baseado  na valorização das diferenças biológicas, tais como, 

cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz, e que  acredita na superioridade de uma raça em 

detrimento da outra. Gabriel, O pensador (1993), traduz em forma de música as suas 

concepções sobre o racismo: “O racismo é burrice / Mas o mais burro não é o racista / É o que 

pensa que o racismo não existe / O pior cego é o que não quer ver / E o racismo está dentro de 

você [...] / Qualquer tipo de racismo não se justifica / Ninguém explica [...] 

 

“Fui vítima de racismo!”, diz G. C. (2006). Quando questionada sobre quando e como isso 

ocorreu, G. não consegue articular as palavras: na verdade, nem tenta. O olhar distante, no 

semblante a expressão de dor demonstra que o episódio deixou marcas profundas e isso 

ocorreu dentro da própria escola. Outro episódio é relatado por R.V. (2006): 

 

Me convidaram para um espetáculo, cheguei atrasada e não me deixaram entrar. 
Foi o seguinte: Eu e minha madrinha chegamos no teatro Vila Velha comendo 
pipoca; como sei que não pode entrar com comida, demos um tempo no lado de 
fora. As pessoas iam chegando, entrando, e tudo bem.Terminamos  de comer e 
quando fomos entrar o porteiro disse: - Sinto muito, mas não vou poder deixar 
vocês entrarem. Perguntei o motivo porque duas pessoas tinham acabado de entrar 
e ele respondeu: - Sinto muito!” Sei que foi por causa da nossa cor. Estava na cara 
dele! Eu sabia que depois do horário ainda tinha quinze minutos para entrar, mas, 
não quis criar caso, deixei para lá. E olha que eu sempre freqüento o Vila Velha, 
conheço o pessoal, mas esse porteiro eu nunca tinha visto por lá. 

 

Outros alunos passam por problemas por conta do seu pertencimento racial e isso fica 

explícito nas suas falas: “Fui barrada!”, diz A.S, “Me colocaram apelido por eu ser negra”, diz 

F.M. , Fui seguido em lojas, supermercados. J. S. (2006). O mais impressionante na sociedade 

brasileira é que praticamente todos nós conhecemos um episódio de racismo e/ou 

discriminação racial; mas, a maioria de nós nunca foi discriminado. Onde você guarda o seu 

racismo? 

 

5 CONCLUSÃO 

O caminho trilhado na pesquisa culminou com os seguintes achados: o adolescente negro 

sofre marcadamente a influência das idéias racistas que são veiculadas no imaginário social, o 

que influencia no seu processo de construção de identidade étnico-racial; existe uma 

preocupação intensa  com  a aparência, especialmente com traços fenotípicos de negritude, o 

cabelo crespo, o nariz achatado, os lábios grossos; a diversidade étnico-racial é vista como 

inferioridade, quem está fora do padrão estabelecido ocupa posições menos privilegiadas e/ou 

tem mais possibilidades concretas de sofrer episódios de discriminação racial. 



 

Finalizando,  espera-se que as vozes dos sujeitos da pesquisa sejam ouvidas e  propiciem 

reflexões que ajudem construir políticas públicas de combate ao racismo e à discriminação 

racial. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia: construção de pessoa e resistência 
cultural. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado, 1988. 
 
BRASIL. Congresso Nacional. Lei 10 639. Disponível em: <http:// www. planalto .gov .br>. 
Acesso em: 01 jan. 2006. 
 
CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 
discriminação  na educação infantil. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
FRANCO,  Nanci Helena Rebouças. Negras Imagens: um estudo sobre os alunos negros da 
Escola Tereza Conceição Menezes, no bairro da Liberdade/Curuzu. 2000. 223 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2001.  
 
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala. 6.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
GOMES, Nilma Lino.  Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de 
estereótipos ou ressignificação cultural?. Revista  Brasileira da  Educação.  Rio de  Janeiro, 
set./dez. 2002, n.21, p.40-51.  
 
OCCHIUSE, Heloísa; PATARRA, Judith; COHEN, Paola. (Orgs.). Direitos Humanos no 
Brasil: conferência para educadores. São Paulo: Seção Brasileira da Anistia internacional,  
1986. 
 
MUNANGA, Kabengele (Org.). Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação 
Racial. São Paulo: EDUSP, 1996. 
 
VIANA, Hildegardes. A Bahia já foi assim. São Paulo: Edições GRD, 1979. 
 
VILLAÇA, Nízia; GÓES, Fred; KOSOSVSKI, Ester. Que corpo é esse? Rio de Janeiro: 
Muad, 1999.  
 
                                                 
1
 Dra. em Educação pela Universidade Federal da Bahia(UFBA). Mestre em Educação pela UFBA.  Licenciada e  

Bacharel em Ciências Sociais pela UFBA. Professora Adjunta do Centro de Educação da Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL). Vice-Coordenadora do curso de Pedagogia da UFAL. Coordenadora do Curso de 
Aperfeiçoamento Educar para as Relações Étnico-Raciais. MEC/SECAD/UFAL/SEEE.  Líder do Grupo de 
Pesquisa Educação e Relações Étnico-Raciais (ERER). E-mail: franco@atarde.com.br 



                                                                                                                                                         
 


